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Kuntalain 91 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 298-299, 301-302 ja 304-305 osalta, koska päätökset koskevat vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Muutosta ei voi hakea valittamalla §:iin 300 ja 303, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset
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298 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Puheenjohtaja
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Merkittiin, että kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja Aleksi Eskelinen saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.
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299 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus
Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Neeta Röppänen ja
Jukka Pulkkinen.
Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Neeta Röppänen ja
Jukka Pulkkinen.
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Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

67 §
83 §
77 §

§ 300

15.9.2015
10.11.2015
20.9.2016
Asianro 6407/12.04.01/2015

Lippumäen ylipainehallin hankesuunnitelma
Päätöshistoria
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 15.9.2015 67 §
Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen
Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut
Kaupunginhallitus hyväksyi suunnittelukokouksessaan 08.06.2015 § 37 hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan esityksen sisäliikuntasuunnitelmasta ja
Lippumäen jäähallin muutossuunnitelmasta.
Suunnitelmaan liittyen on selvitetty tekonurmikentän ja siihen liittyvän kausikuplahallin sijoittamismahdollisuuksia vaihtoehtoisesti Lippumäen liikuntakeskuksessa sijaitsevalle sorakentälle ja Litmasen sorakentälle. Suunnittelun lähtökohtana on ollut täysimittainen kenttä, jota voitaisiin käyttää myös
poikittain jaettuna kahtena juniorimitoituksen mukaisena kenttänä (kenttäalueen mitoitus noin 110 m * 70 m). Kenttäalueen tarkastelussa on huomioitu
myös, että kentän ympärille voitaisiin toteuttaa kausikuplaratkaisu korvaamaan Keskuskentältä poistuvaa kuplahallia. Kuplahallin tilavarauksessa on
huomioitava myös suoja- ja lumenpoistoalueet.
Lippumäen sorakentän alue todettiin valmistelussa liian pieneksi alueeksi
käytön mitoitustarpeisiin nähden, jolloin tarkoituksenmukaisimmaksi sijoituspaikaksi on katsottu Litmasen sorakentän alue. Myös Litmasen kentän
ympäristöä joudutaan pohjarakentamaan erityisesti kuplahallin tarvitsemien
suoja- ja lumenpoistoalueiden vuoksi sekä parantamaan alueen pysäköintijärjestelyjä. Kentällä talvisin sijoittuva luistelualue voidaan toteuttaa alueella sijaitsevalle aiemmin lakkautetun luisteluradan alueelle tai läheiselle koulun
alueella sijaitsevalle sorakentälle.
Keskuskentän jalkapallostadionin tekonurmen vuosittaisessa testauksessa tekonurmikenttä ei täyttänyt enää kansallisten pääsarjatason pelien sekä europelien pelialustalle asetettuja vaatimuksia lähinnä kentän nukkalangan kulumisesta johtuen. Tekonurmialustaa voitaisiin kuitenkin käyttää jalkapalloalustana muussa jalkapallotoiminnassa kuten myös muiden lajien harjoittelualustana. Valmistelussa on huomioitu, että kyseinen tekonurmialusta siirrettäisiin jatkokäyttöön kausikuplan peli- ja harjoittelualustaksi.
Keskuskentän lämmitettävän tekonurmikentän uusimista esitetään toteutettavaksi alkukesästä 2016. Määräraha kentän uusintaan esitetään vuoden 2016
investointiohjelmaan. Valmistelussa on esitetty kenttäpinnoitteiden vaihdon
ajankohdaksi toukokuun puolivälin ja kesäkuun puolivälin välistä aikaa. Aikataulu edellyttää, että kenttäalue, mille vanha tekonurmipinnoite siirretään, tulee valmistella pohjatöiden osalta loppuvuoden 2015 aikana. Samassa yhtey-

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

27/2016

8 (25)
300 §

10.10.2016

dessä on tarkoituksenmukaista valmistella kenttäalueen ympäristö tarvittavissa määrin myös kausikuplahallin sijoittamista varten.
Vuoden 2015 talousarvion investointiosassa on varattu määräraha keskuskentän liikuntapaikkojen peruskunnostukseen. Keskuskentän alueelle kaupunkirakennelautakunta on antanut suunnitteluvarauksen alueen kehittämiseksi.
Tästä syystä liikuntapaikkojen peruskunnostusta ei ole tarkoituksenmukaista
aloittaa ennen alueen kehittämislinjausten selviämistä. Kyseisellä investointimäärärahalla olisi mahdollista toteuttaa tarvittavaa Litmasen kentän ja sen
ympäristön rakentamista loppuvuoden 2015 aikana.
Vaikutusten arviointi

Vaikutusten arviointilomake on liitteenä.

Esitys

Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää edellä esitetyn mukaisesti siten, että keskuskentän siirtyvän tekonurmikentän sijoittaminen
valmistellaan Litmasen sorakentän ja sen ympäristön alueelle vuoden 2015
aikana siten, että tekonurmialusta on siirrettävissä alkukesän 2016 aikana.
Tarvittavat pohjarakennustyöt toteutetaan kohdentamalla keskuskentän liikuntapaikkojen peruskorjaukseen osoitettu määräraha Litmasen sorakentän
tarvitsemiin muutostöihin.

Liitteet

6407/2015 Vaikutusten arviointi
Valmistelija
Janne Hentunen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. 017 18 2502

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

Päätös

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti:
Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää edellä esitetyn mukaisesti siten, että keskuskentän siirtyvän tekonurmikentän sijoittaminen
valmistellaan Litmasen sorakentän ja sen ympäristön alueelle vuoden 2015
aikana siten, että tekonurmialusta on siirrettävissä alkukesän 2016 aikana.
Tarvittavat pohjarakennustyöt toteutetaan kohdentamalla keskuskentän liikuntapaikkojen peruskorjaukseen osoitettu määräraha Litmasen sorakentän
tarvitsemiin muutostöihin.
Edellä esitetyn suunnitteluvaihtoehdon lisäksi vaihtoehtoista tarkastelua laajennetaan siten, että Litmasen sorakentälle sijoitettaisiin ainoastaan keskuskentän siirtyvä tekonurmi ja kausikuplahallin sijoittaminen selvitetään Lippumäen nykyisen tekonurmikentän alueelle. Lippumäen tekonurmikentän
kausikuplaratkaisussa tarkasteluvaihtoehtoja on kaksi:
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a)
b)

Kausikuplahallilla katettaisiin koko nykyinen tekonurmialue
Kausikuplahallin mitoitus on Litmasen kentälle esitetyn mukainen, jolloin osa
nykyisestä Lippumäen tekonurmikenttäalueesta siirrettäisiin Lippumäen sorakentän alueelle
Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.
Varajäsen Maarit Kosunen saapui klo 16.01, jäsen Hanna Happonen saapui
klo 16.03 ja kaupunginhallituksen edustaja Harri Auvinen saapui klo 16.03
tämän asian esittelyn aikana.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 10.11.2015 83 §
Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen
Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 10.11.2015:
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta linjasi kokouksessaan 15.9.2015 § 67
Keskuskentän vaihdettavan tekonurmen jatkosijoittamisen sekä keskuskentän
alueelta poistuvan kuplahallin korvaavan kausikuplaratkaisun sijoittamisen
vaihtoehtotarkastelua. Linjauksen mukaisesti vaihtoehtoja on tarkasteltu seuraavasti:
1. Tekonurmen ja kausikuplaratkaisun sijoittamista Litmasen sorakentän
alueelle
2. Tekonurmen sijoittamista Litmasen sorakentän alueelle sekä Lippumäen
nykyisen tekonurmikentän kattamista Litmasen kentälle esitetyllä mitoituksella ja nykyisen Lippumäen tekonurmikentän osan siirtämistä Lippumäen sorakentän alueelle
3. Tekonurmen sijoittamista Litmasen sorakentän alueelle ja Lippumäen nykyisen tekonurmikentän kattamista kokonaan kausikuplaratkaisulla
Sijoittamisen vaihtoehtoja on tarkasteltu toiminnan, rakentamisen ja rakentamiskustannusten sekä alueiden kaavan näkökulmista.
Vaihtoehdossa 1 tekonurmikentän ja kausikuplahallin sijoittaminen tarkoittaisi ympärivuotisen liikennöinnin kasvua alueelle ja siten edellyttäisi laajoja
liikenne- ja pysäköinnin uudelleenjärjestelyjä. Varsinainen kentän ja kuplahallin sijoittaminen sorakentän alueelle tarkoittaisi kenttäalueen laajentamista sekä rakenteiden uudelleen järjestelyjä. Laajentamistyöt sisältäisivät laajoja
pinta- ja pohjarakennetöitä, jotka aiheuttaisivat lisäkustannuksia. Litmasen
kentän alue on merkitty kaavassa VP – alueeksi, joten toimenpiteet aiheuttaisivat mahdollisesti poikkeamisluvan hakemista.
Vaihtoehdossa 2 Lippumäen tekonurmen toiminnallinen mitoitus pienenisi ja
kentän toiminnallisuus heikkenisi. Lisäksi kenttään tehdyt kenttään kiinteästi
tehdyt merkinnät eivät enää olisi käyttökelpoisia ja edellyttäisi toimenpiteitä,
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jotka heikentäisivät kentän laatutasoa. Tekonurmen osan siirtäminen heikentäisi myös siirrettävän kentän laatutasoa ja muutoksesta aiheutuisi lisäkustannuksia.
Vaihtoehdon 3 mukainen ratkaisu sijoittaa tekonurmikenttä Litmasen sorakentälle on rakentamisen kannalta vähiten muutoksia aiheuttava ja siten kustannuksiltaan edullisin. Tällä vaihtoehdolla pystyttäisiin parantamaan erityisesti lasten ja nuorten kesäharjoittelun olosuhteita. Sijoittaminen edellyttää
kenttämitoituksen pienentämistä siten, että kenttä mahtuu nykyisen sorakentän alueelle. Lippumäen nykyisen tekonurmikentän kattaminen kokonaisuudessaan kausikuplaratkaisulla parantaisi merkittävästi erityisesti jalkapallon,
mutta myös muiden lajien kuten mm. pesäpallon talviharjoitteluolosuhteita.
Lippumäen kenttäalue on kaavassa VU –aluetta. Kausikuplaratkaisun sijoittaminen Lippumäen liikuntakeskuksen alueelle ei edellyttäisi alueen kaavasta
poikkeamista.
Tekonurmen sijoittamisesta Litmasen sorakentälle on laadittu suunnitelmaluonnos ja kustannusarvioluonnos. Suunnitelma- ja kustannusarvioluonnokset ovat liitteenä.
Vaikutusten arviointi

Vaikutusten arviointilomake on liitteenä.

Esitys

Edellä esitetyn tarkastelun pohjalta esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää, että Keskuskentältä siirtyvä tekonurmikenttä sijoitetaan Litmasen kentälle. Kentän mitoituksen lähtökohtana on liitteenä oleva suunnitelmaluonnos kuitenkin niin, että tekonurmialue toteutetaan suoja-aidan rajaamalle alueelle mahdollisimman laajana.
Lisäksi hyvinvoinnin edistämisen lautakunta esittää Kuopion kaupungin tilakeskukselle, että Keskuskentän kuplahallin korvaamiseksi esitetään ensisijaisesti Lippumäen nykyisen tekonurmikentän kattamista kausikuplaratkaisulla.

Liitteet

6407/2015 Vaikutusten arviointi (ei jaeta, 10.11.2015 kokouksen aineisto)
6407/2015 Vaikutusten arviointi
6407/2015 Litmasen tekonurmikentän kustannusarvio
6407/2015 Litmasen tekonurmikentän karttaluonnos
Valmistelija
Janne Hentunen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. 017 18 2502

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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Maaningan edustaja Raimo Haapalainen palasi kokoukseen klo 18.36 asian
esittelyn aikana.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 20.9.2016 77 §
Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen
Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 20.9.2016:
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päätti kokouksessaan 10.11.2015 § 83
esittää Kuopion kaupungin tilakeskukselle, että Keskuskentän kuplahallin
korvaamiseksi esitetään ensisijaisesti Lippumäen nykyisen tekonurmikentän
kattamista kausikuplaratkaisulla.
Nykytilanne
Ympäristö- ja rakennuslautakunta on kokouksessaan 16.6.2016 § 45 myöntänyt Keskuskentän ylipainehallille poikkeaman hallin pysyttämiselle nykyisellä
paikalla 30.5.2018 saakka. On todennäköistä, että ylipainehalli ei saa enää
uutta poikkeamaa määräajan jälkeen. Keskuskentän alueelle on suunnitteluvaraus alueen osittaista muuttamista elinkeino- sekä asuntorakentamiselle.
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue on yhteistyössä tilakeskuksen sekä
käyttäjien kanssa valmistellut Lippumäen tekonurmikentän kattamista ylipainehalliratkaisulla. Valmistelussa on tarkasteltu muitakin vaihtoehtoja seuraavasti:
1. Lippumäen tekonurmikentän kattamista kiinteällä rakennuksella jossa sijaitsee pukuhuonetilat.
2. Lippumäen tekonurmikentän kattamista kausiluontoisella ylipainehallilla
sekä kiinteä huoltorakennus (pukuhuonetilat)
3. Lippumäen tekonurmikentän kattamista kiinteällä ylipainehallilla sekä
kiinteä huoltorakennus (pukuhuonetilat)
Vaihtoehto 1 mukainen kiinteä rakennus on mahdollista rakentaa maankäyttö- ja rakennuslain määräysten ja E1 rakennuksen paloturvallisuus sekä
D3 rakennuksen energiatehokkuus mukaisesti. Vaihtoehto 1 kustannusarvio
on n. 20 000 000€.
Vaihtoehto 2 mukaisesti Lippumäen tekonurmikentän kattaminen kausiluontoisella ylipainehallilla vaatii käyttöturvallisuuden vuoksi kahteen suuntaan kaarevan harjan, jolloin harjakorkeus nousisi n. 27 metriin. Kausiluontoisen ylipainehallin vuosittaiset energiakustannukset olisivat n. 135 000 €
alv. 0%. Lisäksi vuosittainen kasaus-, purku- sekä varastointikustannus 60
000 - 100 000 € alv. 0%. Vaihtoehto 2 kustannusarvio huoltorakennuksineen
on n. 2 500 000 € alv. 0%. (Maatöiden, perustusten ja huoltorakennuksen
kustannukset ovat samat kuin vaihtoehto 3:ssa.) Kausiluontoisen ylipainehal-
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lin kankaan elinkaareksi on arvioitu n. 15 vuotta. Tekniikan käyttöikä on yli
40 vuotta.
Vaihtoehto 3 mukaisessa ratkaisussa kiinteä ylipainehalli voidaan rakentaa
kahden tai kolmen huipun mallilla, jolloin hallin korkein kohta ylettyy 20
metriin ja halli saadaan täyttämään kaupunkikuvalliset vaatimukset. Ratkaisulla säästytään ylimääräisiltä lämmitettäviltä kuutioilta. Lisäksi kiinteän ylipainehallin toteutuksessa voidaan huomioida muita ympäristöystävällisiä ratkaisuita kuten luonnonvaloa halliin tuovat lasiseinät, valoa läpäisevät kohdat
kankaassa sekä hallin osastoitu kolmikuorirakenne, joka parantaa myös hallin
käyttöturvallisuutta. Vaihtoehto 3 kustannusarvio huoltorakennuksineen on 3
730 000 € alv 0% sekä vuosittaiset energiakustannukset n. 80 000 € alv. 0%.
Kiinteän ylipainehallin kankaan elinkaareksi on arvioitu yli 20 vuotta. Tekniikan käyttöikä on yli 40 vuotta.
Kaikissa vaihtoehdoissa esille tulee huoltorakennuksen tarve. Huoltorakennus
palvelee koko Lippumäen liikuntakeskuksen aluetta. Huoltorakennuksessa sijaitsee pukuhuonetilat 4 kpl ja erotuomaritila sekä yleisöä palvelevat wc tilat.
Huoltorakennuksen koko on n. 250m2.
Vaikutusten arviointi

Liitteenä

Esitys

Edellä esitetyn tarkastelun pohjalta esitän, hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että
keskuskentän ylipainehalli korvataan Lippumäen tekonurmikentän kattavalla
kiinteällä ylipainehallilla sekä huoltorakennuksella kesään 2018 mennessä,
jolloin Keskuskentän ylipainehallin määräaikainen rakennuslupa päättyy.

Liitteet

6407/2015 Vaikutusten arviointi
6407/2015 Vaikutusten arviointi
6407/2015 Litmasen tekonurmikentän kustannusarvio
6407/2015 Litmasen tekonurmikentän karttaluonnos
6407/2016 Vaikutusten arviointi 20.9.2016

Viiteaineisto

6407/2016 Kuopio - Hallivaihtoehtojen elinkaarikustannusten vertailu
Valmistelija
Janne Hentunen
Saku Kekäläinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. 017 18 2502
puh. 044 718 2515

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä palvelupäällikön esityksen.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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Veli-Matti Paananen saapui kokoukseen klo 17.17 tämän asian käsittelyyn ja
poistui kokouksesta klo 17.37 tämän asian käsittelyn jälkeen.

Liitteet

1
2
3

6407/2015 Litmasen tekonurmikentän kustannusarvio
6407/2015 Litmasen tekonurmikentän karttaluonnos
6407/2015 Vaikutusten arviointi 20.9.2016

Valmistelija
Janne Hentunen
Saku Kekäläinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. 017 18 2502
puh. 044 718 2515

Rakennuttajapäällikkö Veli-Matti Paananen, hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen ja palvelupäällikkö Saku Kekäläinen esittelevät asiaa kokouksessa.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kaupunginhallitus päättää, että keskuskentän ylipainehalli korvataan Lippumäen tekonurmikentän kattavalla kiinteällä ylipainehallilla sekä huoltorakennuksella. Rakentamisen aikataulu ratkaistaan talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Päätös

Merkittiin, että rakennuttajapäällikkö Veli-Matti Paananen, hyvinvoinnin
edistämisen johtaja Janne Hentunen ja palvelupäällikkö Saku Kekäläinen olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. Paananen, Hentunen ja Kekäläinen
poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.
Merkittiin, että valtuuston I varapuheenjohtaja Sari Raassina saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
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§ 301

Asianro 2119/07.03.00.01/2016

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Virtuaalinen yhden luukun palvelupiste
Valtuustoaloite 14.3.2016
Marja Berg ja 9 muuta valtuutettua
Kuopion kaupungin yrityspalvelut/Vetovoimaisuuden palvelualue/Työllistämispalvelut
Pääministeri Juha Sipilän sanoin (SS 5.3.2016) on yleisesti tiedossa, että suurin osa työpaikoista syntyy pien- ja keskisuuriin yrityksiin. Yrittäjän arki on
useinkin työntäyteistä ydinliiketoiminnan hoitamista ja voimavaroja tutkia
mahdollisia tukia yrityksen kasvuun ja kehittymiseen voi olla niukalti. Myös
uuden työntekijän paikkaaminen tarpeesta huolimatta saattaa olla riski liiketoiminnan kannattavuudelle. Erilasia palkkatukia on olemassa, mutta riittääkö yrittäjällä aikaa ja aktiivisuutta ottaa selvää palkkatukimuodoista?
Yrittäjiksi aikoville on tarjolla kaupungin tukemaa palvelua mm uusyrityskeskus Versossa, mutta jo toimivat yritykset eivät välttämättä osaa huomioida
kaupungin tarjoamia palveluita riittävästi. Kuopion kaupungin johto tapaa
säännöllisesti Kuopion Yrittäjien edustajia ja myös vuosittaiset kaupungin tarjoamat yrittäjälounaat on markkinoitu Kuopio Yrittäjien verkkosivuilla. Kaikki alueen PK - yritykset eivät kuitenkaan ole yrittäjäjärjestön jäseniä ja osin
vuorovaikutus voi jäädä yksipuoliseksi.
Yrityspalvelua on saatavana monista lähteistä kuten ELY-keskukselta, uusyrityskeskukselta, kauppakamareilta, yrittäjäjärjestöiltä, yrityshautomoista, toisilta yrityksiltä, rahoituslaitoksilta ja Finnveralta. Oppilaitokset tekevät myös
yhteistyötä eri tahojen kanssa, sillä kouluttavathan oppilaitokset työntekijöitä
yrityksiin ja järjestävät koulutusta yrittäjille. Erilaisia tahoja on siis varsin
runsaasti, jotka kaikki omilla saroillaan tekevät työtä yritysten kanssa ja yrittäjien hyväksi. Oikean tiedon löytäminen oikeaan aikaan voi siten olla haasteellista yrittäjille.
Kuopion kaupungilla on mahdollisuus toimia edellä mainittujen toimijoiden
yhteisenä koordinaattorina yrityksiin päin ja auttaa yrityksiä mm kasvussa,
markkinoinnissa, verkostoitumisessa, digitalisoitumisessa, työllistämisessä,
kansainväistymisessä ja rahoituksen hakemisessa kasvuun. Tuotteena voisi olla räätälöity virtuaalinen tietopankki kaikille mikro- ja PK - yrityksille kaupungissa ns yhden luukun periaatteella edellä mainittujen tahojen palveluista
sekä yrityksiin jalkautuva, PK - yrityksiä kuunteleva ja valmentava kaupungin
yritysasiamies. Yritysasiamiehen jalkautuminen voisi tarkoittaa useampien
saman alan yrittäjien ja yritysasiamiehen tapaamisia, missä tapaamisissa tapahtuu luonnostaan myös yrittäjien verkostoitumista.
Toiminnassa korostuisi asiakaslähtöisyys, jolloin yrittäjät voisivat itse kertoa
toiminnastaan ja kehittämisajatuksistaan. Lisäksi kaupungin työllistämispalveluita kohdennettaisiin oman alueen yrityksiin samalla, kun yritysten tietoisuutta saada työllistämiseen tukea lisätään. Hyötyjiä olisivat yritysten lisäksi
myös työn hakijat.
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Kaupungin yrityspalveluiden ja vetovoimaisuuden palvelualueen sekä kaupungin johdon tietoisuutta ja tiedon keruuta alueellaan toimivista PK - yrityksistä, niiden kannattavuudesta, kansainvälistymis- ja digitalisoitumisasteesta
sekä työllistämisvaikutuksesta, pitää edelleen lisätä. Toiminnassa pitää korostua tietoon perustuva toimintamalli, jolloin myös kaupungin toimien yritysvaikutusten arviointia voidaan paremmin analysoida.
Me allekirjoittaneet Kuopion kaupunginvaltuutetut esitämme, että kaupunkiorganisaatiossa selvitetään mahdollisuudet lisätä tukea Kuopion kaupungin
alueella toimiville mikro- ja PK - yrityksille perustamalla virtuaalinen yhden
luukun palvelupiste ja parantaa yritysasiamiesten toiminnan vaikuttavuutta
yritysten tarpeet huomioiden ja alueen yrityksistä saatavaan tietoon perustuen tähdäten erityisesti jo olemassa olevien ja toimivien PK - yritysten kasvun
ja työllistämismahdollisuuksien lisäämiseksi.
Lausunto vt. elinkeinojohtaja Unto Juutinen
Yrityspalvelu
Marja Berg ja 9 muuta valtuutettua ovat jättäneet 14.3.2016 päivätyn valtuustoaloitteen selvittää virtuaalisen yhden luukun palvelupisteen perustaminen
auttamaan alueella toimivia mikro- ja pk-yrityksiä.
Yrityspalvelu toteaa lausuntonaan seuraavaa:
Yrittäjille on Kuopiossa runsaasti erilaisia neuvontaan liittyviä palveluita tarjolla. Palveluiden tuottajat tekevät yhteistyötä keskenään. Haasteena on, ettei
kokonaisuus hahmotu riittävän hyvin asiakkaille.
Käynnissä olevan palvelualueuudistuksen yhtenä tavoitteena on saada muodostettua sellainen organisaatiorakenne sekä yhteistyörajapinta muiden kaupungin ulkopuolisten yritystoimijoiden kesken siten, että yritysten kehittämispalvelut ovat entistä vaikuttavimpia ja helpommin saavutettavissa.
Valtuuston 5.9.2016 hyväksymien linjausten mukaisesti muodostetaan vuoden 2017 alusta Elinvoima- ja konsernipalvelut-palvelualueet. Elinvoimapalvelut tulevat koostumaan nykyisestä Yrityspalvelusta, Markkinointi-, viestintä- ja asiakaspalvelusta sekä aiemmin sosiaalipalveluiden alla olleesta työllisyysyksiköstä. Lisäksi kaupunginvaltuusto linjasi, että osana tätä työtä pääosin Kuopion kaupungin omistaman kehitysyhtiö Kuopio Innovation Oy:n
rooli tässä palvelukokonaisuudessa ratkaistaan.
Yritysten kehittämispalveluiden osalta tämä tarkoittaa sitä, että Kuopio Innovation Oy:n alla toimineet erityisesti tiedelaakson osaamisesta lähtöisin olevat
alkavien yritysten neuvontapalvelut, ns. Start Up-palvelut, siirtyvät osaksi
elinvoimapalveluita (Yrityspalveluun). Samoin siirtyvät Kuopio Innovation
Oy:n kasvuyrityspalvelut (Next Level-kehittämishanke). Tämä tuo synergiaetuja, kun Innovation Oy:n ja kaupungin yrityspalvelun palvelut tulevat
yhden johdon alle.
Palvelualueuudistuksen yhteydessä on selvitetty myös alkavien ja toimivien
yritysten neuvontapalveluiden kokoamista asiakasnäkökulma huomioiden entistä selkeämmäksi kokonaisuudeksi. Neuvotteluissa ovat kiinteästi olleet
mukana kaupungin yrityspalvelun lisäksi Kuopio Innovationin Start Up-
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palveluista vastaavat henkilöt, Kuopion seudun Uusyrityskeskus sekä alueen
oppilaitokset. Taustakeskusteluja on käyty mm. Kuopion ja Savon Yrittäjien,
Kuopion Kauppakamarin, ELY-keskuksen sekä Finnveran kanssa. Lisäksi on
haettu hyviä malleja muista kaupungeista.
Neuvottelut yritysten neuvontapalveluiden asiakaslähtöisestä organisoinnista
ovat vielä kesken. Tavoitteena on löytää malli, jossa kaupungin yrityspalvelun,
Uusyrityskeskuksen ja Kuopio Innovationin Start Up-palvelut muodostaisivat
yhden kokonaisuuden, jota täydentäisivät oppilaitosten yrittäjyyspalvelut. Tavoitteena on se, että riippumatta neuvojien palkan maksajista, palvelut näyttäisivät ulospäin ns.”yhdeltä luukulta” tuotetuilta. Tämä antaa mahdollisuuden ottaa käyttöön henkilökohtaisen neuvonnan lisäksi erilaisia sähköisiä palveluita, mm. yhteiset weppisivut, jonne kootaan mm. kaikki yritysneuvontaan
liittyvät palvelut. Tavoitteena on järjestää kootusti yrittäjyyteen ja sen eri vaiheisiin liittyviä tapahtumia/klinikoita esimerkiksi oppilaitosten ja muiden sidosryhmien toteuttamina. Tämä omalta osaltaan vapauttaa resursseja henkilökohtaisen neuvonnan järjestämiseen.
Osana tätä prosessia on käynyt ilmi, että erityisesti toimivien pienyritysten
neuvontaan tulisi suunnata lisäresursseja. Asia pyritään ratkaisemaan Uusyrityskeskuksen neuvontahenkilöstön lisäresurssoimisella, joka huomioidaan
kaupungin ensi vuoden talousarvion valmistelussa. Yrityspalvelu on käynyt
neuvotteluita myös Savon Yrittäjien kanssa yritysten omistajanvaihdoksiin
sekä sukupolvenvaihdoksiin liittyvän neuvontatarpeen ratkaisemisesta sen
jälkeen, kun heidän toteuttamansa EU-kehittämishanke päättyy keväällä
2017. Tavoitteena on jatkaa tärkeää palvelua kuntarahoitteisesti koko PohjoisSavoa koskien. Kaupungin rahoitusosuuteen varaudutaan talousarvion laadinnan yhteydessä.
Yhteenvetona voidaan todeta, että edellä mainituilla järjestelyillä saadaan entistä toimivampi sekä nykyistä paremmin resurssoitu yritysten neuvontakokonaisuus. Erityistä huomiota on tarkoitus kiinnittää siihen, että markkinoinnin ja viestinnän keinoin uudesta ”Yritys Kuopiosta” saadaan muodostettua
riittävän tunnettu paikka, mihin niin alkavat kuin toimivatkin yritykset voivat
ottaa yhteyttä. Tämä edellyttää ammattitaitoista viestintä- ja markkinointiosaamista palvelujen tuottajien puolelta.
Valmistelija
Unto Juutinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 044 718 2084

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kaupunginhallitus esittää osayhteisvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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Kaupunkirakennelautakunta
§ 302

153 §

28.9.2016
Asianro 6286/10.02.03/2016

Lausunto valtuustoaloitteeseen / Finnpulp -tehdashankkeen keskeyttäminen ja v. 2006 alkaneen Sorsasalon kaavoitustyön jatkaminen
Päätöshistoria
Kaupunkirakennelautakunta 28.9.2016 153 §
Va. suunnittelujohtajan sijainen Tanja Leppänen
Asemakaavoitus
Kaksi Kuopion kaupunginvaltuuston jäsentä on valtuuston työjärjestykseen
viitaten tehnyt aloitteen, että Kuopion kaupunginhallitus ei toimeenpane
5.9.2016 tehtyä valtuuston päätöstä asemakaavasta sekä tontteja 22-21-10 ja
11 koskevasta sitovasta tonttijaosta, vaan keskeyttää sanotun kaavatyön Finnpulpin tehdashankkeen osalta. Lisäksi em. valtuuston jäsenet esittävät, että
Sorsasalon kaavoitustyötä jatketaan yritysalueen pienen ja keskisuuren teollisuuden tarvepohjalta, joka on käynnistetty jo v. 2006, mutta keskeytetty ilmeisesti 2013 Finnpulp-tehdashankkeesta johtuen. Perusteluina esitetään
seuraavat seikat: tämän maailman suurimman havusellutehtaan (biotuotetehtaan) rakentamiselle ei ole olemassa toiminnallisia ja terveydellisiä edellytyksiä Sorsasalon saareen ja myös maankäytölliset edellytykset puuttuvat tehtaan
rakentamiselle tässä asemakaavassa.
Asemakaavoitus on valmistellut valtuustoaloitteesta kaupunkirakennelautakunnan käsittelyä varten seuraavan lausuntoesityksen:
Kuopion kaupunginhallitus on päättänyt 18.7.2016 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen sekä tontteja 22-21-10 ja 11 koskevan sitovan tonttijaon. Kuopion kaupunginvaltuusto on hyväksynyt em. Sorsasalon itäosaa koskevan asemakaavan ja
asemakaavan muutoksen 5.9.2016. Kaavatyön keskeisimpänä tarkoituksena
on mahdollistaa alueelle uuden biotuotetehtaan toteuttaminen ja varata alueet muille oleville toiminnoille.
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 52 §:n mukaan vaikutuksiltaan merkittävän asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. MRL 188 §:n mukaan kaavan
hyväksymistä koskevaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallintooikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään. Valitusperuste on lainvastaisuusperuste.
Kuntalain 13 §:n mukaan kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Valtuusto päättää 13 §:n mukaan
muun muassa muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista. Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallituksen tulee muun muassa vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallituksen suorittama laillisuuden valvonta kohdistuu niihin seikkoihin, joilla voi tehdä kunnallisvalituksen (lainvastaisuusperuste).
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Kuntalain 2 §:n mukaan kuntalakia sovelletaan, jollei laissa toisin säädetä.
Tällä viitataan yleislakina toimivan kuntalain ja erityislakina noudatettavan
MRL:n keskinäiseen suhteeseen.
Vaikka kuntalakiin sisältyy kunnanhallitukselle velvoite vastata valtuuston
päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta, menevät erityislakina noudatettavan MRL:n säännökset yleislakina sovellettavan kuntalain
säännösten edelle. Näin ollen MRL:ssä on säädetty kunnanvaltuuston tehtäväksi hyväksyä merkittävä asemakaava, ja muutoksenhaku siihen tapahtuu
MRL:ssä säädetyn mukaisesti valittamalla hallinto-oikeuteen kunnallisvalituksena. Kuopion kaupunginvaltuusto on tehnyt hyväksymispäätöksen toimivaltansa puitteissa. Kyseessä on vielä lainvoimaa vailla oleva päätös. Kaupunginhallituksella ei ole tässä tilanteessa täytäntöönpanoon eikä laillisuusvalvontaan liittyvää toimivaltaa puuttua valtuuston tekemään kaavan hyväksymispäätökseen. Lisäksi todettakoon, että kaupunginvaltuusto on tehnyt kaavan hyväksymispäätöksen kaupunginhallituksen kuntalain mukaisesti tekemän päätöksen valmistelun ja hyväksymisesityspäätöksen pohjalta. Tällöin
kaupunginhallitus on ilmaissut kantansa kaava-asiaan.
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy tämän lausunnon toimitettavaksi edelleen kaupunginhallitukselle vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Samalla todetaan, että valtuustoaloite ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Liitteet

6286/2016 Valtuustoaloite 5.9.2016
Valmistelija
Anne Turkia
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 044 718 5415

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen
Lautakunta hyväksyy va. suunnittelujohtajan sijaisen esityksen.

Päätös

Merkitään, että va. suunnittelujohtaja Martti Lätti poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että Markku Söderström poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.
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6286-2016 Valtuustoaloite

Valmistelija
Anne Turkia
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5415

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kaupunginhallitus esittää osayhteisvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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§ 303

Asianro 7550/00.01.02.00/2015

Kuopion Innovation Oy:n henkilöstön siirtosopimus
Henkilöstöjohtaja Markku Mattila
Työnantajapalvelu
Kaupunginvaltuusto päätti 5.9.2016 § 56 palvelualueorganisaation jatkokehittämisen yhteydessä mm., että Kuopion Innovation Oy toiminta integroidaan
osaksi Kuopion kaupungin elinvoimapalveluja.
Kuopion Innovation Oy:n henkilöstöstä noin kymmenen työntekijää siirtyy
liikkeen luovutuksella Kuopion kaupungin palvelukseen työsopimussuhteisiin
tehtäviin 1.1.2017 alkaen.
Kuopion Innovation Oy:n toimitusjohtaja Jukka Pitkänen ja työnantajapalvelun edustajat ovat valmistelleet liitteenä olevan henkilöstön siirtosopimuksen.
Kuopion Innovation Oy:n yhteistoimintaneuvottelut on pidetty syys- ja lokakuussa 2016.
Esitys

Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan Kuopion Innovation
Oy:n ja Kuopion kaupungin välisen henkilöstön siirtosopimuksen 1.1.2017 alkaen.

Liitteet
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Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

7550/2015 Henkilöstön siirtosopimus 01012017

Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstöjohtajan esityksen.
Päätös

Merkittiin, että hallituksen puheenjohtaja Pekka Kantanen, valtuuston I varapuheenjohtaja Sari Raassina, hallituksen II varapuheenjohtaja Neeta Röppänen ja kaupunginjohtaja Petteri Paronen poistuivat kokouksesta esteellisinä
(yhteisöjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Puheenjohtajien poissa ollessa kaupunginhallitus valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi asiakohtaan jäsen Erkki Virtasen.
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtaja Pekka Vähäkankaan tekemän päätösehdotuksen.
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§ 304

Asianro 3582/02.02.00/2016

Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 - 2020 taloussuunnitelma
Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen
Talous- ja strategiapalvelu
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon
kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen
yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai
useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa
ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä.
Talousarviossa on käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa.
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla
näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.
Vakiintuneen käytännön mukaan kaupunginhallitus käy kaupunginjohtajan
talousarvioehdotuksen läpi ns. ensimmäisessä lukemisessa keskustellen talousarvioehdotuksesta ja esittäen kysymyksiä ja lisäselvityspyyntöjä talousarvion valmistelijoille. Kokouksessa ovat saapuvilla talous- ja strategiapalvelun ja
työnantajapalvelun edustajat.
Talousarvioehdotuksen toinen käsittely, jossa kaupunginhallitus päättää esityksestään kaupunginvaltuustolle, on maanantaina 24.10.2016.
Merkitään, että kaupunginhallitusta on informoitu kaupungin taloustilanteesta ja talousarvioesityksen perusteista syyskuun kokouksissa. Lisäksi valtuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenille on pidetty syyskuussa iltakoulu koskien taloustilannetta ja talousarviovalmistelua.
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Liitteet

6
7

3582/2016 Kaupunginjohtajan esitys Ta 2017
3582/2016 Korjaussivut

Valmistelija
Pirjo Salmelainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 017 18 2807

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2017 talousarvioehdotusta sekä vuosien
2018 - 2020 taloussuunnitelmaa ns. ensimmäisessä lukemisessa.

Päätös

Merkittiin, että kokouksessa jaettiin korjaussivut kaupungin vuoden 2017
talousarvioon sekä vuosien 2017-2020 toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Liitteinä 6 ja 7.
Merkittiin, että kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja Aleksi Eskelinen, henkilöstöjohtaja Markku Mattila, talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen, talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen, talouspäällikkö Riitta Kokkonen ja Juankosken kaupunginkamreeri Kaija Kähkönen olivat kokouksessa
läsnä asiaa käsiteltäessä.
Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Markku Rossi saapui kokoukseen
asiakohdan käsittelyn aikana.
Merkittiin, että talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen, jäsen Erkki Virtanen ja valtuuston I varapuheenjohtaja Sari Raassina poistuivat kokouksesta
asiakohdan käsittelyn aikana.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
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§ 305

Asianro 8738/00.02.01/2015

Kh:n tiedonantoja
Kh:lle saapuneet kirjeet:
8738/2015-46

Sosiaali- ja terveysministeriön kutsu sosiaali- ja terveysministeriö Pirkko Mattilan sote-maakuntakierrokselle Iisalmeen perjantaina 21.10.2016.
Tilaisuudet ovat avoimia keskustelutilaisuuksia sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistukseen liittyen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille.

8738/2015-47

Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja 8/30.9.2016.

8738/2015-48

Kallaveden Työterveys Liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja 6/28.9.2016.

8738/2015-49

Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan pöytäkirja
8/29.9.2016.

1233/2016

Itä-Suomen hallinto-oikeus on lähettänyt kaupungille tiedoksi hallintooikeuteen saapuneet valitukset koskien tontin vuokrausta ja myyntiä koskevasta esisopimuksesta Finnpulp Oy:n kanssa (dnrot 01163/16/2299,
01174/16/2299, 01193/16/2299). Jälj. tonttipalvelut ja kaupunginlakimies
Toivanen.

2871/2016

Sosiaali- ja terveysministeriön kirje (VM093:00/2016,
VM/1644/00.01.00.01/2016): Sote- ja maakuntauudistuksen palvelukeskusten perustaminen. Jälj. kaupunginjohtaja Paronen, palvelualuejohtajat Pirhonen, Tervahauta ja Vähäkangas, strategiajohtaja Lätti-Hyvönen, henkilöstöjohtaja Mattila, talous- ja rahoitusjohtaja Vainikainen ja konserniohjausjohtaja Airaksinen.

6246/2016

Kuntien takauskeskuksen lausunto maakuntauudistukseen. Jälj. kaupunginjohtaja Paronen, palvelualuejohtajat Pirhonen, Tervahauta ja Vähäkangas,
strategiajohtaja Lätti-Hyvönen ja talous- ja rahoitusjohtaja Vainikainen.

6747/2016

Pöytäkirjajäljennös paikallisneuvottelusta 28.9.2016 talonmies-oppaan viikkolepokorvauksen maksamisesta.

6849/2016

Saaristoasiain neuvottelukunnan kirje 3.10.2016: Saaristoisten kuntien saaristolisät kuntien valtionosuuksissa 2017. Jälj. talous- ja strategiapalvelu ja kaupunkiympäristön palvelualue.

Seuraavat pöytäkirjajäljennökset:
-

hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan kokouksesta 8/21.9.2016,
kaupunginjohtajan päätöskokouksista 18/4.10.2016 ja 4/4.10.2016 S,
kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokouksesta 5/3.10.2016,
Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunnan kokouksesta 9/5.10.2016.
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Seuraavat konsernipalvelun ja vetovoimaisuuden palvelualueen viranhaltijapäätökset ajalta 26.9.-2.10.2016:
Asiakirjan
nro
6704/2016-1

Päätöksentekijä

Asiakirjan tyyppi

§/
vuosi
8§/
2016
7§/
2016

Päätöspvm
26.9.2016

elinkeinojohtaja - VVP
Elinkeinojohtaja
elinkeinojohtaja - VVP
Elinkeinojohtaja

Elinkeinoasiat

6520/2016-1

elinkeinojohtaja - VVP
Elinkeinojohtaja

Elinkeinoasiat

6§/
2016

30.9.2016

6566/2016-2

henkilöstöjohtaja - KON
Henkilöstöjohtaja

Henkilöstöasiat

12 § /
2016

26.9.2016

6670/2016-2

henkilöstöjohtaja - KON
Henkilöstöjohtaja

Hankinta- ym.
sopimukset

17 § /
2016

26.9.2016

6636/2016-2

kaupunginsihteeri - KON
Kaupunginsihteeri

Vuokraus ja varausasiat

5§/
2016

27.9.2016

6620/2016-2

kaupunginsihteeri - KON
Kaupunginsihteeri

Vuokraus ja varausasiat

4§/
2016

27.9.2016

6619/2016-2

kaupunginsihteeri - KON
Kaupunginsihteeri

Vuokraus ja varausasiat

3§/
2016

26.9.2016

6720/2016-2

lomituspalvelujohtaja KON Lomituspalvelujohtaja
lomituspalvelujohtaja KON Lomituspalvelujohtaja
lomituspalvelujohtaja KON Lomituspalvelujohtaja
talous- ja rahoitusjohtaja
- KON Talous- ja rahoitusjohtaja

Vahingonkorvaukset

43 § /
2016

28.9.2016

Kaupungintalon juhlasalin vuokravapaus / "Pakolaiskysymys
pohjoismaisesta näkökulmasta" seminaari 9.11.2016
Kaupungintalon juhlasalin vuokravapaus / Nuorisokuoro Beatin
joulukonsertti, Maestran Joululaulajaiset 8.12.2016 ja 12.12.2016
Vahingonkorvaushakemus

Vahingonkorvaukset

42 § /
2016

26.9.2016

Vahingonkorvaushakemus

Vahingonkorvaukset

41 § /
2016

26.9.2016

Vahingonkorvaushakemus

Muut asiat

2§/
2016

29.9.2016

Kuntatodistuksen liikkeeseenlasku 29.9.2016

6702/2016-1

6440/2016-2
6360/2016-2
5230/2016-2

Elinkeinoasiat

26.9.2016

Otsikko
Avustus F.K Trube Oy:n laajenusinvestointiin
Brändi-identiteetin ja markkinointiviestintäsuunnitelman
laatiminen Siikarantaan perustettavalle yksityiselle vapaa-ajan
keskukselle
Kansainvälistymisavustus viennin käynnistämiseen Spindeco
Technologies Oy:lle
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) vs. lomituspalvelupäällikkö
Kansalaisopiston tarjous
/englannin kielen keskusteluryhmien jatko
Kaupungintalon juhlasalin vuokravapaus / Lucia-juhla 11.12.2016

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne
anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje (300 ja 303 §)
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Kaupunginhallitus
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Faksi
Sähköposti

PL 228, 70101 KUOPIO
Tulliportinkatu 31
017 18 2111
017 18 2066
kirjaamo(at)kuopio.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa
on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä
epäillä.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään
määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston virka-ajan päättymistä tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona
työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

